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Jak to všechno začalo

2003

V souvislosti s provozem bylo nutno
zajistit:
a) Samotnou správu sítě - zajištění
funkčnosti jednotlivých síťových
prvků, jejich monitoring a
odstraňování případných závad
b) Administrativní záležitosti evidence uživatelů a jejich
zařízení, evidence plateb za
připojení a další služby,
omezování přístupu uživatelů do
sítě v souvislosti s těmito
úhradami apod.

Správa sítě a jejich uživatelů
správa sítě

IS2

IS

administrativa

Cílem bylo vyvinout vlastními silami informační systém založený na Open source produktech, který
bude splňovat následující podmínky:
1) Pro efektivní správu a odstraňování poruch v síti bude umožňovat kdykoliv přístup k aktuálním a
detailním informacím o jednotlivých uživatelích sítě, připojených zařízení, ale také údajích
o pohledávkách a platbách za jednotlivé poskytované služby.
2) Vzájemně provázat administrativní činnosti se samotnou správou a maximálně toto spojení
zautomatizuje.
3) Bude zajišťovat všechny činnosti spojené s užíváním sítě - od registrace nového uživatele, přes
evidenci plateb, až po ukončení připojení - spojit do jednoho rozhranní a maximálně je
zjednoduší.
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- Webová stránka (HTML+CSS)
-Exportovaná sestava (PDF, XLS, CSV)
- Email (automatický, klasický)
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- data související s jejich užíváním sítě
(informace o uživateli, zařízení, přípojce,
vyúčtování apod.)

- obecné informace o síti, návody,
možnost registrace
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webová prezentace sítě – prezentace základních údajů o síti, zveřejnění důležitých dokumentů,
návodů a kontaktů,
jednoduchý redakční systém pro správu webové prezentace,
registrace nových uživatelů služeb sítě prostřednictvím webového formuláře, možnost
schválení/zamítnutí nově registrovaných uživatelů,
evidence uživatelů a připojovaných zařízení – databáze s údaji o uživatelích služeb sítě a jejich
zařízení včetně archivace těchto údajů, možnost prohledávání, filtrování, zobrazování a export
přehledů,
rozhranní pro e-mailovou komunikaci s registrovanými uživateli – možnost odeslání jednotlivých i
hromadných e-mailů na uživateli registrované e-mailové adresy,
rozhraní pro vnitřní komunikaci mezi správci sítě,
evidence poplatků – zpracování a evidence přijatých plateb za služby sítě od uživatelů, tisk stvrzenek
a generování příslušných ekonomických a účetních sestav,
evidence a účtování tisku na síťové tiskárně – evidence počtu stran vytištěných jednotlivými
uživateli na síťové tiskárně, zpracování vyúčtování za tento tisk a odeslání vyúčtování prostřednictvím
e-mailu, export oprávněných uživatelů do tiskového systému, import dat z tiskového systému pro
účely vyúčtování,
generování pravidel firewallu, skriptu pro DHCP server a konfiguračního souboru pro Radius server
na základě stanovených parametrů,
rozhranní pro snadnou administraci samotného informačního systému,
rozhranní pro uživatele síťových služeb umožňující zobrazení a editaci vybraných údajů (přehled
registrovaných údajů o uživateli a zařízení, změna hesla, restartování zapomenutého hesla, přehled
pohledávek a poplatků apod.).
export vybraných dat
možnost členění sítě (na sítě a virtuální podsítě)

Bezpečnost a zálohování
•

zajištění různé úrovně přístupových práv,

•

monitorování veškerého přístupu k systému a aktivních operací na základě autentizace a
jednoznačné identifikace uživatele (autentizace a logování),

•

možnost zálohování dat i aplikace prostřednictvím standardních nástrojů pro MySQL
a GNU Linux,

•

bezpečnostní opatření administrativní povahy (vhodné zabezpečení hardwarových
součástí, ochrana osobních údajů)

Více informací o projektu
http://pawouk.bp.opf.slu.cz/

